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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

1.1 Základní údaje, kontakty 

Adresa školy: Masarykovo nám. 108, Lázně Bohdaneč 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 72563575 

IZO: 181038714 

RED_IZO: 691 004 455 

 

Vedení školy: 

 

ředitel:                    Mgr. Bc. Jan Ľuptovský 

zástupce ředitele:   Mgr. Soňa Drvotová 

 

 

Kontakt: 

 

tel.: 464 600 311   Masarykovo nám. 

        464 600 314  Na Lužci 

e-mail: zslboh@centrum.cz 

www. zslboh.cz 

 

1.2 Zřizovatel školy 

Název zřizovatele: Město Lázně Bohdaneč 

Adresa zřizovatele: Masarykovo nám. 1, Lázně Bohdaneč 

IČ: 00273350 

Starosta: Ing. Ladislav Štěpánek 

1.3 Součásti školy 

 Kapacita IZO 

Základní škola 520 žáků 181 038 714 

Školní družina 90 žáků 117 500 291 

Školní jídelna 700 jídel 102 842 507 

Školní jídelna -výdejna 120 žáků 102 854 050 

Mateřská škola 103 žáků 107 584 522 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd / 

oddělení 

Počet dětí / žáků Počet dětí / žáků 

na třídu 
1. stupeň ZŠ 10        191       19.10 

2. stupeň ZŠ 7        156        22,29 

Školní družina 3         75        25,00 

 

 

 



- 4 - 

 

1.5 Materiálně technické podmínky školy 

Ke své činnosti používá škola několik objektů. První stupeň a školní družina sídlí Na 

Lužci, kde  mají k dispozici 10 kmenových tříd, prostor pro školní družinu a malý 

gymnastický sál. Přilehlé  městské sportovní  a dětské hřiště slouží  při hodinách tělesné 

výchovy i aktivitách školní družiny. 

V historické hlavní budově na Masarykově náměstí je umístěn 2. stupeň a vedení školy 

spolu se školní jídelnou.  

V budově 2. stupně se nachází 7 kmenových učeben, tělocvična, školní dílny, cvičná 

kuchyně, odborné učebny chemie, hudební výchovy, počítačová učebna a žákovská knihovna. 

V průběhu června 2015 začala rekonstrukce střechy a stropu  III. nadzemního podlaží, 

která vyřešila její havarijní stav a následné uzavření jednoho křídla schodiště. 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení: 1. 1. 2006 

Počet členů školské rady: 6 

Zákonní zástupci žáků: Petra Koucká 

 Ing. Iveta Skládalová 

Zástupci zřizovatele: Ing. Taťána Maňhalová 

 Hana Lysoňková 

Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Soňa Drvotová - předsedkyně 

 Mgr. Lenka Fialková 
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2 PŘEHLED OBORU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAMY 

2.1 Přehled vzdělávacích programů a učebních plánů 

Ve školním roce 2014/2015  probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Ve 

světě se neztratíme. V ročnících 1., 2, 6. a  7.podle 6. verze z roku 2013, ve zbylých podle 

předchozí 5. verze. 

Výuka cizích jazyků:    

Nová verze ŠVP zavádí výuku anglického jazyka od 1. ročníku. V 1. a 2. ročníku má 

anglický jazyk dotaci 1 vyučovací hodinu týdně. Od 3. do 9. ročníku ročníku pak pokračuje 

výuka 3 hodinami týdně. 

Další cizí jazyk byl zařazen mezi povinně volitelné předměty.  Žáci mohou volit mezi 

ruským a německým jazykem. V 9. ročníku všichni žáci zvolili německý jazyk, v 8. ročníku 

se vyučovaly jazyky oba – ruský i německý.  

Nepovinným předmětem byly na 1. stupni šachy. Tento předmět se vyučoval v rámci 

projektu šachového svazu, který zajistil předmětu metodickou a materiální podporu. 

V roce 2014/2015 se šachy vyučovaly s hodinou dotací 1 h/týden v 1. a 2. ročníku. Děti 

z 2. ročníku se zúčastnily Olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje a 3 turnajů seriálu 

Chvaletická šachová olympiáda. 

2.2 Učební plány školy 

 

ŠVP Ve světě se neztratíme, 5. verze 

Školní učební plán – 1. stupeň 

 

PŘEDMĚT 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. DH CELKEM 

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
9 9+1 7+3 5+3 5+1 8 43 

MATEMATIKA 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 24 

ANGLICKÝ JAZYK 0 0 3 3 3 0 9 
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PRVOUKA 2 2 2 0 0 0 6 

PŘÍRODOVĚDA 0 0 0 1+1 1+1 2 4 

VLASTIVĚDA 0 0 0 2 2 0 4 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 1 1 2 2 0 7 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 1 1 0 5 

PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1 1 1 1 1 0 5 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 2 0 10 

INFORMATIKA 0 0 0 0 1 0 1 

CELKEM 20 22 25 26 25 14 118 

 
Školní učební plán – 2. stupeň 

 

PŘEDMĚT 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. DH CELKEM 

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
3+2 4+1 4+1 4+1 5 20 

ANGLICKÝ JAZYK 3 3 3 3 0 12 

INFORMATIKA 0 1+1 0 0 1 2 

MATEMATIKA 4+1 4 4 3+1 2 17 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 0 0 0 0+1 1 1 

FYZIKA 1+1 2 2 1+1 2 8 

ZEMĚPIS 2 2 1+1 1+1 2 8 

CHEMIE 0 0 1+1 2 1 4 

PŘÍRODOPIS 2 1+1+1 2 1+1 2 9 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 1+0+1 1 1 1 0 5 

DĚJEPIS 2 2 2 1+1 1 8 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2 2 2 1 0 7 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 0 0 3 
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PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1 1 1 0+1 1 4 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 0 8 

VOLITELNÝ PŘEDMĚT 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. DH CELKEM 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK 

0 0 3 3 6 6 

DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY 

 

CELKEM 29 30 32 31 24 122 

 

 

ŠVP  Ve světě se neztratíme, 6. verze  

 

Školní učební plán – 1. stupeň 

 

PŘEDMĚT 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. DH CELKEM 

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
8 8+1 8+2 6+1 5+2 6 41 

ANGLICKÝ JAZYK 1 1 3 3 3 2 11 

MATEMATIKA 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 24 

INFORMATIKA 0 0 0 0 1 0 1 

PRVOUKA 2 2 2 0 0 0 6 

PŘÍRODOVĚDA 0 0 0 1+1 1+1 2 4 

VLASTIVĚDA 0 0 0 2 2 0 4 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 1 1 0 5 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 1 1 2 2 0 7 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 2 0 10 

PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1 1 1 1 1 0 5 

CELKEM 20 22 25 25 26 14 118 
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Školní učební plán – 2. stupeň 

 

PŘEDMĚT 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. DH CELKEM 

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
3+2 4+1 4+1 4+1 5 20 

ANGLICKÝ JAZYK 3 3 3 3 0 12 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK 0 0 3 3 6 6 

MATEMATIKA 4 4+1 4 3+1 2 17 

CVIČENÍ  Z MATEMATIKY 0 0 0 0+1 1 1 

INFORMATIKA 1 1 0 0 1 2 

DĚJEPIS 2 2 2 1+1 1 8 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 1+0+1 1 1 1 0 5 

FYZIKA 1+1 2 2 1+1 2 8 

CHEMIE 0 0 1+1 2 1 4 

PŘÍRODOPIS 2 1+1+1 2 1+1 2 9 

ZEMĚPIS 2 2 1+1 1+1 2 8 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 0 0 3 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2 2 2 1 0 7 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 0 8 

PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1 1 1 0+1 1 4 

CELKEM 29 30 32 31 24 122 
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3 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 Počet pracovníků: 

Počet pracovníků ZŠ celkem 42 

Počet učitelů ZŠ 27 

Školní speciální pedagog 1 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet nepedagogických zaměstnanců ZŠ 6 

Počet  zaměstnanců  ŠJ 5 
 
 

Přehled pedagogických pracovníků 

Jméno 

 
Aprobace 

Benešová Lenka 1.stupeň 

 

Blažková Ivana 
1.stupeň 

Borovec Petr D, Ped 

Burešová Hana M, Inf               mateřská dovolená 

Čermák Ivan Vo, D 

Červený Martin M, F 

Drvotová Soňa Čj, Vo 

Dušková Adéla Aj 

Ehmová Lucie 1.stupeň 

Hynková Martina ŠD 

Fialková Lenka 1.stupeň 

Havelková Iva Aj, Rj, D 

Kořan Stanislav F, Zt 

Ľuptovský Jan Z, Tv 

Mandátová Iveta 1.stupeň 

Měchurová Helena 1.stupeň 
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Miadiková Lenka Čj, D 

Pasterová Blanka Aj, Ped, Zt 

Pösl Milan M, Inf 

Serbouti Zuzana Čj, Vo 

Stehnová Alena Aj,VV 

Svobodová Lucie Př, Tv 

Špryncová Helena ŠD 

Štoková Jaroslava 

 
Speciální pedagog 

Štrobichová Zuzana 1.stupeň 

Tyllerová Ivana 1.stupeň 

Typltová Veronika M, Tv  mateřská dovolená 

Vaníčková Dana ŠD 

 

Pracovní kolektiv je v posledních letech  poměrně stabilizovaný, většina zaměstnanců má 

uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou. Na rodičovské dovolené byla jedna učitelka. 

Všichni učitelé splňují podmínku odborné kvalifikace podle školského zákona č. 561/2004 

Sb. 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Učitel 1. stupně ZŠ   9 

Učitel 2. stupně ZŠ   15 

Vychovatel    3 

Školní speciální pedagog   1 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 

THP      2 

Zaměstnanci školní jídelny   5 

Provozní zaměstnanci    4 
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4 ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A UMÍSTĚNÍ 

VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

K  zápisu na  školní  rok  2015 / 2016  se  dostavilo celkem 58 dětí.  

 Z  tohoto  počtu  bylo 45  dětí  u  zápisu  poprvé a 13 po odkladu školní docházky.  Kromě 

dětí z Lázní Bohdanče jsme zapsali i děti z okolních obcí: Dolany (2 děti), Bukovka (2 děti) , 

Dědek (2děti), Živanice. Křičeň, Neratov a  Habřinka  ( po jednom dítěti).              

Celkem 10 dětem z nově zapsaných  byla  odložena  školní  docházka o jeden  rok.  

Do prvního ročníku ve školním roce 2015/2016 tedy nastoupí celkem 48 žáků. 

         Pro  všechny  zájemce z  řad předškolních dětí uspořádala naše škola  

tzv.  Odpoledne pro předškoláky. Učitelky 1. stupně se věnovaly  budoucím žákům 1.tříd  

každý  týden  ve  2. pololetí  a  prováděly s  nimi  pravidelnou  předškolní  průpravu.  Děti si 

tak  postupně zvykaly na školní prostředí a naučily se řadu potřebných návyků.   

4.2 Umístění vycházejících žáků 

Školní  docházku  ukončilo ve školním roce 2014 / 2015 celkem  29 žáků  9. ročníku a 

 a 1 žák 7. ročníku. Všichni žáci devátého ročníku získali základní vzdělání. 

Přehled o rozmístění vycházejících žáků: 

Abbrentová Aneta   Gymnázium Pardubice, Dašická 

Bejrová Eliška   Gymnázium Pardubice, Dašická 

Dubravčíková Lucie  Obchodní akademie a   a Jazyková škola s právem 

     státní jazykové zkoušky Pardubice 

 

Dvořáková Nikola   Hotelová škola Bohemia, Chrudim  

Havlíček Robin   Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 

Havránek Pavel   Střední odborné učiliště služeb, Praha, obor starožitník 
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Chaloupka Miroslav  Střední průmyslová škola elektrotechnická a vyšší  

     odborná škola Pardubice, obor mechanik-elektronik 

Josková Jessika   Střední odborná škola veterinární, Pardubice 

Konvalina Dominik  Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 

Krejčíková Klára   Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší 

     odborná škola s.r.o., Pardubice 

Mamiňáková Dominika  Gymnázium a Stření odborná škola multimediálních  

     studií, Poděbrady 

Novák Rudolf                               Střední průmyslová škola elektrotechnická a vyšší  

     odborná škola Pardubice 

Odvárka Jiří   Stření průmyslová škola stavební, Pardubice, 

Panchártková Alexandra            Stření zemědělská škola a Střední odborná škola  

     Poděbrady, obor veterinářství 

Peleška Petr   Sportovní gymnázium Pardubice 

Pikl Vojtěch   Stření průmyslová škola chemická Pardubice, obor 

     Požární ochrana 

Polák Patrik   Stření průmyslová škola stavební, Pardubice,  

Průša Tomáš   Střední průmyslová škola elektrotechnická a vyšší  

     odborná škola Pardubice, obor mechanik-elektronik 

 

Svobodová Tereza   Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 

     státní jazykové zkoušky Pardubice 

Šašmová Pavlína   Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní 

     a umělecké tvorby, obor užitá fotografie a média 

Tesař Lukáš   Střední průmyslová škola elektrotechnická a vyšší  

     odborná škola Pardubice, obor mechanik-elektronik 

Vachková Dominika  Střední škola právní-Právní akademie s.r.o.,Liberec 
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Velinská Anna   Labská hotelová škola, Střední odborná škola a Střední 

     odborné učiliště Pardubice, obor kuchař-číšník 

Zacklová Karolína   Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí 

Zsebiová Nikol   Gymnázium Pardubice, Dašická 

Soudek Jakuba   Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice,obor  

                                                      opravář zemědělských strojů 

Pilař Daniel   Střední škola automobilní, Holice, obor automechanik 

Zídková Sabina   Labská hotelová škola, Střední odborná škola a Střední 

     odborné učiliště Pardubice, obor cukrář 

Fučíková Nikola   Střední škola obchodu, služeb a gastronomie, obor 

     kadeřník  
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5 PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

I. pololetí:  

Ročník: Počet žáků: Prospěli  s vyznamenáním : Prospěli: Neprospěli: 

1. 39 37 2 0 

2. 49 40 9 0 

3. 37 25 12 0 

4. 35 14 21 0 

5. 31 10 21 0 

6. 45 18 25 2 

7. 41 8 28 5 

8. 38 11 20 7 

9. 29 11 17 1 

 

 II. pololetí: 

Ročník: Počet žáků: Prospěli  s vyznamenáním: Prospěli: Neprospěli: 

1. 40 36 4 0 

2. 48 36 12 0 

3. 37 20 17 0 

4. 35 12 21 2 

5. 30 13 17 0 

6. 48 17 28 3 

7. 43 7 33 3 

8. 38 13 20 5 

9. 29 8 21 0 

 

Na konci 2. pololetí celkem neprospělo 13 žáků. Z toho 7 žáků konalo opravné zkoušky a 

6 z nich je složilo úspěšně. 4 žáci opakují ročník  a 2 žáci postupují do vyššího ročníku s 

hodnocením neprospěl, neboť již možnost opakovat ročník vyčerpali. 1 žák ukončil povinnou 

školní docházku v 7. ročníku s celkovým hodnocením neprospěl.                         

5.2 Integrace žáků se zdravotním postižením a poradenské služby 

Ve školním roce 2014/2015 bylo ve škole celkem 39 žáků evidovaných v postižených, z 

toho 3 žáci s  vývojovou poruchou chování, 1 žák se sluchovým postižením a 35 žáků s 

vývojovou poruchou učení. Z tohoto počtu  bylo 5 žáků vzděláváno podle individuálního 

vzdělávacího programu podle §18 zák. 561/2004 Sb., ostatní žáci měli vypracovaný 

individuální výchovný plán na základě doporučení  Pedagogicko – psychologické poradny. 

Také byli zařazeni do individuální péče dyslektických asistentek.  
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Poradenskou  činnost  ve funkci školního psychologa na  naší  škole vykonávala  ve škol- 

ním roce 2014 / 2015  Mgr. Markéta Ďurechová  z PPP Pardubice, která  měla  vyhraze- né  

konzultační  hodiny  vždy v úterý  jednou  za  měsíc  pro  žáky , rodiče i pedagogické  

pracovníky  školy .   

Oblast  výchovného a  kariérového  poradenství zajišťovala  na  škole  Mgr. Zuzana 

Serbouti. 

Když bylo třeba, zvali jsme do školy rodiče problémových žáků . Jednání výchovných 

komisí se účastnili rodiče , třídní učitelky , výchovná poradkyně, ředitel školy a zástupce 

oddělení péče o děti  z  odboru sociálních věcí magistrátu města. 

V oblasti výchovného poradenství pokračovala péče speciálního pedagoga Mgr. Jaroslavy 

Štokové. 

Vyhodnocení činnosti školního speciálního pedagoga za šk.rok 2014/15 

V letošním roce pokračovala  tzv. následná péče pro žáky, kteří byli  klienty již v minulém 

roce a ve stejném rozsahu jako v loňském roce pokračovala i spolupráce s třídními učiteli, 

zákonnými zástupci a odbornými institucemi. 

Nově se speciální pedagog zúčastnil adaptačního kurzu pro 6. ročníky, který proběhl v září 

2014. 

Rozdělení žáků podle typu péče: 

 I. stupeň II. stupeň 

Následná péče 4 6 

Nový klient 8 3 

Jednorázová intervence 9 2 

Krátkodobá péče 1 4 

CELKEM             22 15 

 

Odborné kontakty – JOV: 

Konzultace TU, pedagog                  66 

Individuální terapie                 180 

Konzultace se zákonným zástupcem                  44 

Práce se skupinou                  33 

Ostatní (třídní schůzky, porady,…)                  41 

CELKEM                364 
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V měsících listopad a prosinec proběhlo testování tříd  II. stupně se zaměřením na školní 

klima. Vyhodnocení tohoto testu proběhlo v lednu s jednotlivými třídami a jejich TU. 

Ve třídě 5.A proběhlo ve 2.pol.  na žádost TU sociometrické šetření a následně pak 

aktivity směřující k na urovnání vzájemných vztahů.  

V této spolupráci budeme pokračovat i v příštím školním roce. 

Lze konstatovat, že zájem o služby školního speciálního pedagoga ze strany žáků a rodičů 

je velký. 

5.3 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Vyhodnocení  Minimálního preventivního programu ZŠ Lázně Bohdaneč za školní rok 

2014/15 

MPP nabyl účinnosti dne 1.9.2014 a byl ve většině oblastí splněn. Věnovali jsme 

pozornost všem preventivním aktivitám.  Plánovaný program pro jednotlivé ročníky byl 

uskutečňován průběžně během celého školního roku a byl  splněn.  

Soupis jednotlivých akcí je v evidenci ZŘ a je k nahlédnutí v příloze výroční zprávy. 

Všechny zjištěné problémy byly ihned řešeny ve spolupráci s TU a rodiči, případně řešeny 

výchovnou komisí a spoluprací se školním speciálním pedagogem. V závažnějších případech 

jsme spolupracovali s OSPOD a kurátorem ( záškoláctví, výchovné problémy), SVP Hradci 

Králové ( vážné rodinné problémy, které ovlivňovaly psychický stav žáka), SVP Rybitví ( 

výchovné a školní problémy), dále pak s SPC Svítání ( problematika autistických žáků), s 

MUDr. Čápovou z DPA a v neposlední řadě s PPP. 1x jsme využili i PČR v případě 

podezření na požití omamné látky. 

Během listopadu a prosince proběhlo na škole plánované opakované testování Školního 

klimatu , jehož výsledky byly probrány v jednotlivých třídách  a s jednotlivými TU. Na žádost 

TU bylo provedeno i sociometrické šetření ve třídě 5.A a se třídou jsme následně pracovali na 

změně sociálních vazeb a vzájemného respektu mezi spolužáky. 

Rodičům, žákům i pedagogům byla poskytována průběžně poradenská činnost speciálního 

pedagoga a výchovného poradce. Využity byly i služby školního psychologa ( diagnostika). 
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6 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

6.1 Údaje o akcích školy a prezentaci na veřejnosti 

I. stupeň 

1. ročník 

26. 9. 2014 Ekocentrum Paleta Pardubice – program KRMÍTKA 

31. 10. 2014 DEN PRO MOU TŘÍDU  - minimální preventivní program 

7. 11. 2014 Ekocentrum Paleta Pardubice – program PODZIM 

5. 12 2014 Mikulášská nadílka 

8. 12. 2014 Hudební pohádka SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ 

9. 12. 2014 Dřevíčková dílna 

16. 12. 2014 RYBÁŘŮV ŠTĚDRÝ DEN – divadelní představení 

17. 12. 2014 PASÁČEK VEPŘŮ – školní divadlo 

13. 2. 12015 VESELÉ ZOUBKY – program o ústní hygieně 

27. 2. 2015 Ekocentrum Paleta Pardubice – program DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA 

10. 3. 2015 VELIKONOČNÍ POHÁDKA – divadelní představení 

10. 3. 2015 Dřevíčková dílna 

13. 3. 2015 Ekocentrum Paleta Pardubice – program JARO 

24. 3. 2015 VÝTVARNÁ DÍLNA – dárek pro maminku 

27. 3. 2015 Návštěva knihovny Lázně Bohdaneč 

21. 4. 2015 ZDRAVÁ 5 –program o zdravé výživě 

30. 4. 2015 VÍTEJTE NA PALUBĚ – prevence patologických jevů 

28. 5. 2015 PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 

2. 6. 2015 Školní výlet – BOTANICUS Ostrá 

9. 6. 2015 Divadýlko z pytlíčku – HAM HAM 

17. 6. 2015 ŠKOLNÍ SLAVÍČEK 

18. 6. 2015 Sportovní den 

15. 6. 2015 ŠKOLA HROU 

červen výlet k bohdanečským rybníkům 

 

2. ročník 

Září - listopad Plavecký kurz 

31.10. Den pro mou třídu 

8.12. Hudební pohádka „Sněhurka a sedm trpaslíků“ 

10.12. Dřevíčková dílna – výrobek k Vánocům 

16.12. Divadýlko z pytlíčku  

18.12. Školní divadelní představení –„Pasáček vepřů“ 

19.12. Třídní vánoční besídka 

10.3. Divadýlko Mrak – „Velikonoční pohádka“ 

12.3. Dřevíčková dílna – výrobek k Velikonocům 

27.3. Výtvarná dílna – výroba šperku ke Dni matek 

30.4. Program“Vítejte na palubě“ – prevence patologických jevů 

25.5. – 29.5. Pobyt v přírodě – Seč - Ústupky 

4.6. Dětský den na Baště – nábor do fotbalového klubu 
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9.6. Divadýlko z pytlíčku 

17.6. Dětský sportovní den 

 

3. ročník 

Září - listopad plavecký výcvik 

26. 9. Zahrádkářská výstava 

23.10. beseda s kronikářem 

8.12. Sněhurka a 7 trpaslíků (Filharmonie HK) 

16.12. Divadýlko z pytlíčku 

15.4. Paleta- "Jeden za všechny" 

27.4. Zdravé zuby 

11.-15.5. pobyt v přírodě - Zderaz 

5.6. přírodní společenstva - "Rozmanitost přírody" 

2.6. Přírodovědná soutěž 

červen Atletický čtyřboj 

18.6. Školní slavíček 

17.6. Sportovní den 

 

4. ročník 

26. 9. Evropský den jazyků – školní projekt 

29.9. Archeopark Všestary – vlastivědná exkurze 

9. 10. Dopravní hřiště Pardubice – jízdy 

31. 10. Den pro mou třídu – akce min.prev. program 

10.12. Dřevíčková dílna 

15.12. Pardubická filharmonie – Hudba mého 

mobilu 

18.12. Školní divadelní představení 

27. 1. 27.1. Dopravní výchova – beseda s p. 

Hylmarem, dopravní předpisy (zaměření na 

cyklisty) 

13. 2. Výchovný koncert – vývoj populární hudby 

20. 3. Soutěž „Matematický klokan“ 

27.4. Program „Zdravé zuby“ 

30.4. Minimální preventivní program – Vítej na 

palubě 

18.-22.5. Ozdravný pobyt v přírodě (Zderaz) 

2.6. Okresní  kolo Přv soutěže (Šmíd, Skládal, 

Vojtěchová) 

17.6. Sportovní den Na Lužci 

22.6. Spaní ve škole – Ať žijí duchové! 

 

 

 



- 19 - 

 

5. ročník 

11.9. Dračí lodě – akce min. prev. Programu 

17.9. Planetárium Hradec Králové – vlastivědná exkurze 

26.9. Evropský den jazyků – školní projekt 

20.10. Dopravní hřiště – jízdy 

31.1. Den pro mou třídu – akce minimálního preventivního programu 

5.12. Mikulášské vystoupení pro mladší ročníky 

11.12. Dřevíčková dílna – práce se dřevem v rámci Pč 

15.12. Koncert Pardubické filharmonie – Hudba mého mobilu 

18.12. Školní divadelní představení 

29.1 . Dopravní výchova – beseda s p. Hylmarem, dopravní předpisy (zaměření 

na cyklisty) 

13.2. Výchovný koncert – vývoj populární hudby 

10.3. Představení divadla MRAK ve škole 

11.3. Dřevíčková dílna 

15.4. Testování žáků SCIO 

17.4. Zdraví na talíři – akce v ekocentru Paleta 

30.4. Den pro mé zdraví – Řekni drogám ne!, akce MPP 

30.4. Program MPP Vítej na palubě! 

13.5. Výchovný koncert – Vývoj populární hudby 2. část 

19.5. Závěrečné jízdy na dopravním hřišti v Pardubicích 

27.5. Školní kolo Přv soutěže 

29.5. Výtvarná akce – Batika na trika (třídní projekt) 

2.6. Okresní kolo Přv soutěže 

17.6. Sporotvní den Na Lužci 

19.5. Zážitkový výlet – Tank power centrum Přelouč 

22.5. Spaní ve škole – Ať žijí duchové 

13.2.  

10.3. Výchovný koncert – vývoj populární hudby 

11.3. Představení divadla MRAK ve škole 

15.4. Dřevíčková dílna 

17.4. Testování žáků SCIO 

30.4. Zdraví na talíři – akce v ekocentru Paleta 

30.4. Den pro mé zdraví – Řekni drogám ne!, akce MPP 

13.5. Program MPP Vítej na palubě! 

19.5 Výchovný koncert – Vývoj populární hudby 2. část 

27.5. . Závěrečné jízdy na dopravním hřišti v Pardubicích 

2. 6. Školní kolo Přv soutěže 

17. 6. Sporotvní den Na Lužci 

19. 5. Zážitkový výlet – Tank power centrum Přelouč 

22. 5. Spaní ve škole – Ať žijí duchové 
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Druháci na pobytu v přírodě na Seči 

„Piráti“ byli ubytováni v hotelu Kapitán, který v ledasčem opravdu připomínal kajutu 

mořského plavidla. Počasí příliš nepřálo, ale posádky (Hvězdice, Papoušci, Chobotnice a 

Mořští vlci) pod vedením zdatných kapitánek zvládly plnit všechny úkoly na jedničku. Každý 

měl možnost prostřednictvím her a soutěží prokázat chytrost, hbitost, zručnost, vytrvalost i 

odvahu. Třešničkou na dortu  byl karneval a přelet 

vojenských gripenů nad našimi hlavami. 

Na závěr byli všichni po zásluze odměněni 

pirátským pokladem, diplomy a pamětní medailí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobyt v přírodě třetího ročníku 

Ve dnech 11.-15.5. strávili třeťáci v krásném prostředí hotelu Renospond. Podle rytíře 

Toulovce, který se v blízkých skalách ukrýval, si děti daly název Toulovci. Po celý pobyt se 

snažily plnit ,,Sedmero rytířských ctností“. 

Pokud se jim dařilo, dostávaly jako odměnu ,,stříbrňáky“. K tomuto tématu se vztahovaly 

také některé hry v okolním lese, např. orientačně poznávací soutěž nebo Kimova hra. Také  

,,Rytířský trojboj“ byl zaměřen na dovednosti rytířů: trefit cíl ( v našem případě šiškou, 

klacíkem a polenem) , běh ve ,,zbroji“ (s papírovou čepicí ) a rychlé doručení zprávy  ( běh s 

batohem). 

První výprava „Toulovců“ směřovala do nedaleké Zderazi, kde děti prozkoumaly místní 

pískovcové sklepy a poznaly skřítka Zderadáka. Tak jako mají Krkonoše svého Krakonoše, v 
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této vesničce se vypravuje pověst o skřítkovi, který často pomáhal chudým skalákům v lomu. 

Bydlel a schovával se právě ve zderazských sklepích. Skřítka nebylo těžké najít, přivítal nás 

hned v prvním obydlí a s dětmi se vyfotografoval. 

V blízké Ekostanici  Pasíčka si děti prohlédly zvířátka, která se kvůli různým handicapům 

již nemohou vrátit do volné přírody. Největší úspěch u dětí měly hravé veverky a puštík, 

kterého si mohly pohladit po krásně hebkých peříčkách. Prohlídka byla spojena s naučným 

programem a velmi zajímavým výkladem paní průvodkyně, která se o zvířata zároveň i stará. 

Krátká procházka lesem nás dovedla do Proseče, kde si děti na náměstí koupily pohledy a 

turistické známky. Pak jsme se vydali na Planetární stezku. Děti nejvíce zaujal obrovský 

rozdíl mezi velikostí modelu Slunce a ostatních planet. Dojem z pěkné procházky nám 

nezkazilo ani to, že jsme nějakým záhadným způsobem dvě planety minuli. Cesta končila u 

rozhledny  Terezka. Ti největší odvážlivci vyšlapali všech 112 točitých schodů až na vrchol. 

Po takovém výkonu nám pořádně vyhládlo, a tak jsme si po návratu s chutí opekli špekáčky. 

Jedno odpoledne si třeťáci vyšlápli do Nových Hradů, kde si prošli nádherně upravený 

park u místního zámku. V Muzeu cyklistiky si prohlédli kola, na kterých jezdili naši 

pradědečkové. Nejzajímavější však byla zpáteční cesta přes Maštale, kde děti musely na 

několika místech zdolávat bystřiny přes kameny a klády. Za pomoci učitelek se to většině 

povedlo suchou nohou. 
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Den Země na 1. stupni 

I v letošním roce se žáci I. stupně připojili 22. května k celosvětovému  Dni země. Dle 

možností se ve třídách soutěžilo, tvořilo, diskutovalo, řešilo (česky i anglicky!). Boy do 

závěrečného hodnocení se sbíraly napříč všemi vyučovacími hodinami. 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Velikonoční dílna  31. 03. 2015 

Rozhodli jsme se přivolat jaro a začít se těšit na Velikonoce. 

30. března se sešli malí i velcí šikulové v jídelně základní školy a pustili se do tvoření. 

Nechyběly tradiční perníčky, učili jsme se plést pomlázky, zdobili jsme vajíčka a vytvářeli 

nejrůznější jarní dekorace z papíru, proutí a jiných materiálů. Každý si odnesl spoustu zážitků 

a plno krásných výrobků. Tradiční velikonoční a adventní dílny se v naší škole těší velkému 

zájmu dětí i rodičů. Rozvíjejí u dětí tvořivost, přibližují lidové tradice a umožňují dětem i 

jejich blízkým společně objevovat, zkoušet něco nového a těšit se na svátky. 
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Šachy do škol - Chvaletická šachová olympiáda 

V sobotu 7. 3. se konal 2. turnaj ze série Chvaletické šachové olympiády. Poprvé vyrazili 

sbírat zkušenosti na tak velkém turnaji i dva naši zástupci, účastnící se projektu Šachy do 

škol. Matyáš Mikeš z 1. B hrál vůbec poprvé a uhrál pěkné dvě remízy. Velice úspěšná byla 

Ema Vytlačilová z 2. B, která v konkurenci 54 kluků a holek získala 4 body ze 7 partií a 

umístila se ve skupině hráčů na 14.-25. místě! Doufám, že příštího turnaje v sobotu 2. 5. se 

nás zúčastní víc 
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Noc ufonků  23. 11. 2014 

V pátek 14. 11. 2014 v 18.15 hodin navštívili školu Na Lužci obyvatelé neznámé vesmírné 

civilizace v počtu 22 “ufonků“ – DRUŽIŇAT (žáci 1. a 2. tříd). 

Všichni byli vybaveni svítilnami, spacáky a notnou dávkou energie v podobě svačin a 

sladkostí. Shromáždili jsme se v tělocvičně, kde jsme za přihlížení rodičů zahájili akci 

písničkou a ufonským pokřikem. Nastalo loučení a rodiče malých ufonků se rozešli do tmy. 

Zkoumání tajemných prostor noční školy mohlo začít. Ufonci museli prokázat notnou dávku 

odvahy při hledání ztracených přátel ze své planety, lámali si hlavy při plnění zadaných úkolů 

a rychlost a hbitost byla nutná při soutěžích a hrách. Poslední zbytek energie jsme vydali při 

noční diskotéce, která se neobešla bez příručních svítidel. Nastal čas, nasoukat se do spacáků 

a zavřít oči i upovídané pusy. Po rušném večeru to byl trochu problém, ale podařilo se! V 

sobotu ráno jsme posnídali, rozdali si diplomy, drobné odměny a rozešli jsme se k domovu. 

Velké poděkování patří paní Mirce Víškové za pomoc při realizaci akce a maminkám za 

kreativní a výborné občerstvení. Bylo ho tolik, že bychom naši akci mohli prodloužit i o 

několik dní! :o) 
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Evropský den jazyků  07. 10. 2014 

V pátek 26. září se 4. a 5. třídy připojily k oslavám, které probíhají v různé podobě ve 47 

zemích již od roku 2001. 

I letos si děti oblékly školní „uniformy“ – modrý horní díl a nezbytný doplněk: pro děvčata 

čelenka a pro chlapce kravata. Hodnotila se originalita a nejnápaditější modely získaly titul 

„The best school uniform“, ale slušelo to všem 

Program v jednotlivých třídách si vyučující zvolili netradiční, plný soutěží a tvořivých 

aktivit. Čtvrťáci se snažili například rozpoznat různé evropské jazyky z nahrávek pozdravů 

nebo pohádek, v matematice buď pracovali s údaji o státech, nebo počítali v angličtině. 

Vyzkoušeli si roli mluvčího cizí země vyprávěním o suvenýrech, obrázcích či zážitcích. V 

hodině češtiny zjistili, že doplňovat a určovat se nemusí pouze český text, ale že zvládnout se 

dá i anglický. Páťáci přidali práci s mapou Evropy, malování vlajek a poznávacích značek, 

znalostní kvízy.  A všude se poslouchaly a zpívaly anglické písničky, „speakovalo English“. 

Místo klasických známek přibývaly do Pasu Evropana body či hvězdičky, za které se 

získávaly odměny 
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Páťáci na dračí lodi 

Páťáci vyrazili ve čtvrtek 11.9. na dračí lodě, aby stmelili svůj kolektiv. Poté, co se jich 

před loděnicí ujala laskavá instruktorka, byli rozděleni podle roku narození a usazeni k 

veslařským trenažerům. 

Až když bylo téměř dotrénováno a kvalifikovali jsme se na závody 200 m, zjistili jsme, že 

nejsme na správném místě. 

Následoval rychlý přesun o loděnici dále, navlékli jsme vestičky, přenesli dračí lodě na 

vodu a vyrazili. Každá posádka se snažila maximálně sehrát, aby jízda byla plynulá a rychlá. 

K tomu jim do rytmu bubnovaly sličné bubenice. Urazili jsme cca 4 km. Brzy jsme zjistili, že 

pádlování je poněkud fyzicky náročné. To nám však nezkazilo hezký zážitek. Náš ranní omyl 

byl navíc odměněn diplomy a čokoládou pro nejlepší veslaře a pozváním na závody v říjnu. 
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Den Země na 1. stupni 

I v letošním roce se žáci I. stupně připojili 22. května k celosvětovému  Dni země. Dle 

možností se ve třídách soutěžilo, tvořilo, diskutovalo, řešilo (česky i anglicky!). Boy do 

závěrečného hodnocení se sbíraly napříč všemi vyučovacími hodinami. 

Pěvecká soutěž ŠKOLNÍ SLAVÍČEK  

18.6.2015 proběhla ve škole pěvecká soutěž, která má své 5.výročí.  

Přihlásili se do ní žáci 1.-5. ročníku, tři nejlepší z každé třídy, celkem 26 dětí. Zpívali kluci 

i holky, lidovou a umělou písničku dle vlastního výběru. Jejich výkony posuzovala porota 

složená ze tří paní učitelek-I.Mandátová, Z.Štrobichová a L.Benešová, los vybral i dětského 

člena poroty Lucii Tao-Phuong Mai.  

Vítěze jsme odměnili keramickým ptáčkem Slavíčkem, ostatní soutěžící drobnou cenou. 

Po dvouhodinovém klání nakonec známe vítěze:  

3.místo: Alena Mocková -1.B 

2.místo:  Kristýna Čičková 5.A 

  Zuzana Kubantová 5.A 

1.místo:  Alice Rudišarová 5.B 

 

II. stupeň 

 

Vzdělávací oblast Dějepis – Zeměpis  

říjen- Mexiko – videoprojekce, Hronovická ul.  

listopad – Rytíři Brtníci z Brtníku – „Středověk na vlastní kůži“, představení ve škol. 

tělocvičně  

prosinec – přednáška s videoprojekcí „Dobrodružství u amazonských indiánů“  

Únor – Okresní kolo Zeměpisné olympiády (Pardubice), 5. místo Michaely Paclíkové, 7. A  

Únor – II. část přednášky Dobrodružství u amazonských indiánů  

Duben – kartografická cvičení –  gymnázium – Dašická, 7.A  
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Květen – výlet do Českého krasu – Koněprusy Červen – Východní Afrika – kolébka 

lidstva, Kino Dukla, videoprojekce, 6. a 7. třídy 

Vánoční divadelní představení Pasáček vepřů 

Těsně před Vánoci měli žáci naší školy opět příležitost pochlubit se svým uměním. Stalo 

se již tradicí, že v tomto čase uvádí naše škola divadelní představení. 

Pro letošní rok nazkoušela režisérka paní učitelka Miadiková se žáky hru Pasáček vepřů na 

motivy pohádky H.Ch. Andersena. Už od září se dvakrát týdně scházeli představitelé 

jednotlivých rolí, učili se texty a obraz po obraze zkoušeli divadelní hru. 

Titulní role pasáčka vepřů/prince se letos zhostil Pavel Havránek z 9.A v alternaci s 

Martinem Režem ze 6.A. Jejich partnerkami na jevišti v roli zlé a panovačné princezny se 

staly Eliška Bejrová z 9.A a Helena Svatošová z 8.B. Všichni herci hlavních rolí si zaslouží 

náš obdiv nejen za množství textu, které museli zvládnout, ale také za herecké ztvárnění 

postav. Z dalších rolí musíme vyzdvihnout Jana Štěpánka z 8.B v roli sluhy, který kvůli 

zranění svého alternujícího spolužáka Jakuba Turiny musel svou roli odehrát ve všech 

představeních a zvládl to bravurně. Také další herci se ve sých rolích doslava zabydleli, 

musíme pochválit zejména dvorní dámy Anetu Abbrentovou (9.A), Jessiku Joskovou (9.A), 

Dominiku Mamiňákovou (9.A) a Kateřinu Jupovou (6.B). 

Pro výpravu jsme díky příspěvku z grantu Města Lázně Bohdaneč letos pořídili z některé 

nové kostýmy a také jeviště dostalo nové podlahové dílce. Pro hudební doprovod jsme letos 

použili také úplně nový reproduktor. 

Před představením zazněly méně známé vánoční koledy v podání dívek ze 7., 8. a 9. 

ročníků pod vedením paní učitelky Havelkové. Po závěrečném představení herci kytičkami 

poděkovali svým učitelkám - paní Miadikové, Havelkové, Serbouti a Stehnové, které se na 

zkoušení podílely a umožnily jim tak vytvořit a zažít něco, co rozhodně není běžné v každé 

základní škole. 

Naši mladí herci se už těší na výlet za odměnu a také na další představení příští rok. 

 
 

 

 

 



- 29 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyžařský kurz 2015 

Po roční pauze, kdy se kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám lyžařský kurz nekonal, 

jsme opět vyrazili s velmi početnou skupinou žáků pátého, sedmého a osmého ročníku do 

Prkenného Dolu.  

Asi třetina žáků se lyžařským dovednostem učila úplně od základů, zbylí žáci se 

zdokonalovali na svahu lyžařského areálu ARRAKIS. Všichni jsme se radovali z pokroků 

našich začínajících lyžařů, kteří pod vedením zkušených instruktorů již od třetího dne sjížděli 

tzv. ,,červenou“ sjezdovku. 

Středeční dopoledne patřilo závodu ve slalomu, při němž si žáci vyzkoušeli svou 

obratnost. Nejrychlejší závodnicí se stala Adéla Macháčková ze třídy 5.B, z chlapců 

vytyčenou trať s nejlepším časem projel Martin Špás ze třídy 8.A. V tento den jsme se po 

vydatném obědě vydali pěšky Žacléře.  

Každý večer na žáky čekala zajímavá přednáška o technice lyžování, lyžařském vybavení 

či o pravidlech bezpečného a ohleduplného chování na sjezdovkách. Samozřejmě vybyl i čas 

na společnou zábavu. 

Žáci 5. ročníku měli možnost blíže poznat nejen své starší spolužáky, ale též pedagogy, 

kteří na ně budou v září čekat na 2. stupni. 

Velice chutná a pestrá strava, dobrý kolektiv i nálada nám zpříjemňovaly sportem nabité 

dny lyžařského kurzu. Jen toho sněhu mohlo být více. 
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Adaptační kurz pro 6. ročníky 

Ve dnech 29. září až 1. října se žáci 6. ročníků spolu se čtyřmi pedagogy zúčastnili 

adaptačního kurzu. 

Strávili několik příjemných dní v rekreačním středisku Zelené údolí v Českém ráji. Počasí 

přálo, takže děti podnikly výlet k nedalekým Troskám a jedno odpoledne se vydaly na delší 

túru do Prachovských skal. Krátký čas pobytu děti trávily většinou kolektivním sportováním. 
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Literární exkurze žáků 8. a 9. ročníku 

V úterý 16. 9. autobus plný žáků vyrazil z Lázní Bohdaneč do půvabné krajiny Vysočiny. 

Po hodině cesty byla naší první zastávkou malá soukromá sklárna v Karlově. Zde jsme 

měli možnost nahlédnout do tajů výroby světově proslulého českého foukaného skla. 

Po pár minutách jízdy jsme dorazili do Žďáru nad Sázavou. Zde naším cílem byla 

prohlídka Muzea knihy v cisterciáckém klášteře rodu Kinských. Žáci svědomitě plnili úkoly z 

pracovních listů, seznámili se s historií písemnictví u nás i ve světě. Prohlédli si zajímavé 

exponáty, např. papyrus, bizoní kůži, písmo tesané do kamene, bohatě zdobené středověké 

kodexy. Samozřejmě nechyběl ani knihtisk. Součástí expozice byla též výstava věnovaná 

starým pověstem českým. Někteří žáci našli odvahu a vyzkoušeli si, jak těžké to měl Bivoj, 

když na svých zádech nesl těžkého kance. 

Po svačině jsme vystoupali na vrchol Zelené hory před kostel sv. Jana z Nepomuku. 

Mnoho zajímavostí o tomto legendami opředeném světci se žáci dozvěděli z poutavého 

výkladu pana průvodce. 

Do malebné cukrárny s pestrou nabídkou dobrot nás dovedla příjemně stinná naučná 

stezka okolo Konventského rybníka. 
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 Sportovní kurz na Horním Bradle 

Ve dnech 18. až 22. května pořádala naše škola už tradiční sportovní kurz pro žáky šestých 

a devátých tříd. 

Akce se uskutečnila v rekreačně sportovním areálu na Horním Bradle. Žáci, rozděleni do 

čtyř vyrovnaných družstev, bojovali v postřehovém a orientačním závodě, učili se základům 

ringa, softbalu a frisbee. Veškeré síly a vytrvalost byly zapotřebí v běhu do kopce a v 

přetahování lanem. Postřeh a logiku uplatnili v dalších soutěžích. Vyvrcholením kurzu pak 

byly turnaje v softbalu, ringu a frisbee. Největší potlesk ale sklidili herci, kteří v rámci 

večerního programu improvizovali na téma známých pohádek (Otesánek, Popelka, Perníková 

chaloupka). I přes malou přízeň počasí se akce určitě vydařila.  
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Zájezd do Vídně 

V časných ranních hodinách se skupina žáků ze 7., 8. a 9. tříd vypravila na zájezd do 

Vídně. 

Počasí nám zpočátku přálo, a tak cesta ubíhala v pohodě. Do Vídně jsme přijeli krátce po 

půl jedenácté a jako první zastávku jsme navštívili známý Hundertwasserhaus. Po krátkém 

rozchodu a prohlídce obchůdků jsme popojeli blíže do centra Vídně a vystoupili nedaleko 

náměstí Marie Terezie. Odtud jsme se s paní průvodkyní vydali na pěší procházku okolo 

Hofburgu, Opery, po Korutanské ulici až ke kostelu sv. Štěpána s krásnou střechou z 

glazovaných tašek. Cestou jsme poslouchali zajímavý výklad, nakukovali do krámků a fotili 

si Sacher dorty za výlohou. U svatého Štěpána jsme měli rozchod, který každý využil podle 

svého založení. Některá děvčata navštívila obchody, někteří si nenechali ujít výstup na věž 

kostela a jeho interiéry, jiní zamířili za sladkostmi. Bohužel potom se počasí velice změnilo a 

začalo silně pršet. Následující část vycházky jsme absolvovali velmi rychle a výklad jsme si 

vyposlechli v teple autobusu. Další zastávka byl zábavní park Prater. Každý měl možnost 

vybrat si z různých atrakcí, například dům hrůzy, horskou jízdu nebo ruské kolo. I přes 

nepřízeň počasí jsme si výlet užili a domů vrátili spokojení. 
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Anglický den aneb Co dokáží naši deváťáci 

Po loňském úspěšném "Ruském dni" se naši deváťáci popasovali s úkolem, jak zábavnou 

formou přiblížit mladším spolužákům život a zvyky v Anglii. 

Angličtinu se všichni učí už řadu let jako první cizí jazyk a někteří z nich dokonce vyjeli 

se školou do Londýna, takže zkušenosti mají bohaté. Ale ne vždy je všechno jednoduché, jak 

se na první pohled zdá. Ve skupinkách si poslední dva měsíce připravovali nejrůznější témata. 

Zdálo by se, že anglická kuchyně bude snadná a zábavná záležitost, ale děvčatům dalo 

hodně práce předem si připravit jídla na ukázku a dostatek těsta na cookies pro všechny třídy. 

A navíc chtěl každý ochutnávat. Anglická historie by se zase zdála být nudná, jenže když do 

toho dáte trochu vtipu, pobavíte se třeba i s Jindřichem VIII. "Proč měl asi Jindřich tolik 

žen?" "Asi protože si chtěl užít" (zněla odpověď jednoho osmáka). U tématu královská rodina 

jsme se zase dozvěděli nějaké pikantnosti a zkusili si sestavit jejich rodokmen. Na stanovišti 

se spisovateli nás potrápil test znalostí z Harryho Pottera. "Věděli jste, kolik měl Ron 

sourozenců?" Ve skupině "Londýn" se hrálo o body, nejlepšími znalostmi děvčata zaskočil 

šesťák Martin Ladra, který věděl i jak se jmenuje současný britský premiér. No a u slavných 

osobností jsme si poslechli Beatles a zasmáli se u scénky Mr Beana. 

Našim deváťákům patří velký dík za to, jak se zhostili svých úkolů, s jakou pečlivostí si 

vše připravili a hlavně za to, že se nebáli vystoupit před své vrstevníky a promluvit k nim. 

Možná že se někteří báli, ale právě to, že svůj strach překonali, je pro ně i pro nás největší 

výhrou. 
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Rozloučení s deváťáky 

22. června si deváťáci připravili slavnostní rozloučení. 

Poděkovali svým rodičům i učitelům za péči a pomoc, které se jim dostávalo po celou 

jejich školní docházku. Pobavili a dojali všechny přítomné svými prezentacemi a překvapili 

svého třídního učitele Mgr. Martina Červeného dárky, hlavně sparťanským dortem a 

kalendářem s fotografiemi třídy. Na začátku večera promluvil též pan starosta Ing. Ladislav 

Štěpánek, který slíbil postavit novou sportovní halu, a pan ředitel Mgr. Bc. Jan Ľuptovský. Na 

závěr se s námi deváťáci rozloučili mexickou vlnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Žákovský parlament 

V Žákovském parlamentu má každá třída druhého stupně 2 zástupce. Parlament se schází 

1x měsíčně, Vede jej Mgr. Z. Serbouti. 

Akce: 

21. 11. 2014 proběhl školní kloboukový den. Z celkového počtu 129 žáků přítomných ve 

škole se zúčastnilo 86. Nejlepší klobouky z celé školy vybírala porota složená z učitelů a 

žáků. V dobré konkurenci zvítězili Dan Pilař z 9.A, Linda Dušková z 8.B a Nathaniel Urbanec 

ze 7.A . 



- 36 - 

 

19. 12. 2014 se uskutečnil 1. ročník Vánoční piškvorkiády. 31 soutěžících hrálo 

vyřazovacím způsobem na dvě vítězná kola. Těmi, kteří uspěli nejlépe a postupně porazili své 

spolužáky, byli chlapci z 8.A. Na třetím místě se umístil Jakub Hampl, na druhém Adam 

Hršel a vítězství patřilo Martinu Špásovi. 

29. 1. 2015 byl vyhlášen „Modrý den“. Do  modrého se obléklo 107 žáků. Nejlépe ladila 

třída 8.B 

Od roku 2015 se škola zapojila do sběru plastových a kovových víček pro Rebeku 

Čihákovou, která se narodila s nemocí motýlích křídel. 

9. – 13. 3. 2015 proběhla akce s názvem Týden „pětek“ pro Rebeku.  ( označení pětka = 10 

Kč, což bylo dříve 5 mincí) . Každý žák měl v průběhu týdne možnost přispět finanční 

částkou v minimální hodnotě 10 Kč. Akce se vydařila a mamince malé Rebeky jsme předali 

více než 3 tisíce korun. 

Noc s Andersenem 

Letos proběhl již 15. ročník akce, která se nazývá Noc s Andersenem. Účastní se 

knihovny, školy, školky, prostě ti, kteří se zajímají o knížky. 

V tomto roce jsme se i my zařadili mezi stovky nadšenců nejen z České republiky, ale i 

sousedních států. V pátek 27.3. se v 18 hodin sešlo 15 žáků šestých tříd a 2 paní učitelky před 

budovou školy na náměstí. Přinesli si s sebou spacáky a všichni byli zvědaví, co se vlastně 

bude dít. Nejprve jsme se rozložili v tělocvičně a utíkali si sníst teplou pizzu. Děti se 

rozlosovaly do tříčlenných skupin a v průběhu večera plnily různé úkoly. Prostřednictvím 

rozhovoru se seznámily se životem známého dánského spisovatele Hanse Christiana 

Andersena, s novou komiksovou knížkou Na hradě Bradě, jíž byl věnován letošní ročník, 

hledaly po škole obálky s puzzle, které skládaly a lepily a malovaly obrázky. Na programu 

bylo i pečení buchty podle dánského receptu. Tu jsme druhý den ráno s chutí posnídali. 

Program byl opravdu pestrý a věříme, že se nikdo nenudil. Usínali jsme kolem půlnoci 

zavrtaní do spacáků a většina byla tak unavená, že na čtení příběhu na dobrou noc už ani 

nedošlo. 

 

 

 

 



- 37 - 

 

Aktivity v environmentální výchově 

I. stupeň 

      V tomto školním roce jsme pokračovali v celostátní akci Recyklohraní, projektu 

propagujícím ochranu přírody cestou recyklace materiálů, správné likvidace již 

nepoužívaných a nefunkčních zařízení. Do tohoto projektu se zapojují i nové firmy (letos 

vyhlásil svoji on-line akci také T-Mobile) 

     Žáci naší školy společně s rodiči se zaměřili především na sběr použitých baterií a 

starých elektrospotřebičů, v tomto školním roce nasbírali přibližně 240 kg. Podle možností 

plníme i jiné úkoly – propagační plakáty, pohádky s ekotématikou. 

Ve výuce jsou ekologická témata zařazována napříč všemi předměty, rozsahem a 

způsobem odpovídajícím věku žáků. 

 

Matematika  tematické slovní úlohy (řešení i tvorba), diagramy a grafy 

Český jazyk  hádanky a kvízy, ústní vyprávění a slohové práce, práce s texty 

při mluvnických rozborech, příběhy v čítankách a jiných 

dětských knihách (encyklopediích), příběhy nebo články v 

(Sluníčko, Mateřídouška), práce s textovým editorem a 

internetovým prohlížečem 

Anglický jazyk  základní pojmy z přírody (zvířata, rostliny, okolí), jednoduché 

texty 

Prvouka, přírodověda, vlastivěda práce s encyklopediemi, turistickými průvodci a 

jinými propagačními materiály chráněných 

oblastí, chráněná a jinak zajímavá místa Česka a 

Evropy (rostlinstvo a živočišstvo daných oblastí 

(DVD, práce s vyhledávači na internetu), ochrana 

životního prostředí a globální problémy (práce s 

daty nebo diskuse v návaznosti na aktuální dění 

nebo blízké okolí), vycházky do okolí (CHKO 

Bohdanečské rybníky, lesy a louky, zahrádkářské 

kolonie), péče o rostliny ve třídě nebo o ptactvo a 

lesní zvěř v zimě, výukové programy, interaktivní 
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tabule, internetový vyhledávač, školní a okresní 

kolo Přírodovědné poznávací soutěže 

Výtvarná výchova a praktické činnosti práce s přírodninami, kresby a malby s 

přírodní tematikou nebo životním 

prostředím, obrázky a dekorace z již 

použitých materiálů Spolupráce s 

Ekocentrem Paleta Pardubice, Dřevíčková 

dílnička p. Pilnáčka 

Sběrové akce kromě sběru baterií a 

drobných elektrospotřebičů se žáci 

zapojili opět do sběru starého papíru, 

kaštanů a žaludů a pomerančové či 

citronové kůry 

 

II. stupeň 

1) Třídění odpadu 

 - sběr vytříděného papíru (3x/rok) 

 - sběr vytříděných plastů v každé třídě (celý školní rok) 

            - sběr vybitých baterií (celý školní rok) 

2) Úprava školního prostředí  

 - péče o zeleň ve škole 

3) Spolupráce s mimoškolními organizacemi 

 - členství v organizaci KEV (Klub ekologické výchovy)   

- spolupráce s Ekocentrem PALETA Pardubice (výukové programy)                                                                                 

4) Výchovně vzdělávací  programy 

- lázeňský park – poznávání organismů (6.roč.) 

5) Semináře a školení 

 - 1. krajská konference EVVO (říjen) 
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6) Jednorázové akce 

 - Světový den zvířat (4.10.) – nástěnky, referáty 

 - Světový den vody (22.3.) – nástěnky, referáty 

 - Den Země (22.4.)  – nástěnky, referáty 

7) Další aktivity: exkurze a výlety 

 - Koněpruské jeskyně (6.a, 7.b) 

 - údolí Doubravy (7.a) 

 - v rámci spolupráce s Gymnáziem Pardubice - Dašická (Projekt na podpo- 

  ru přírodovědného a technického vzdělávání)  

   - elektrárna Dukovany (9.a) 

   - elektrárna „Hučák“ v Hradci Králové (8.b) 

   - KRNAP (9.a) 

6.2 Údaje o mimoškolních aktivitách  

Školní družina: 

Ve školní družině  pracovaly ve školním roce 2014 / 2015  tři oddělení , zapsáno bylo 

během  školního roku  celkem  83 žáků . Školní družina má k dispozici jednu samostatnou 

hernu, další oddělení sídlí ve školních třídách. 

Činnost  družiny  byla zaměřena především na  rekreační a  odpočinkovou  činnost  dětí.  

V případě  vhodného  počasí  využívala k odpolední činnosti zejména prostory školního 

hřiště. Program zpestřilo dětem také několik akcí během školního roku.  

V prosinci byly pro všechna oddělní školní družiny zakoupeny nové didaktické a  stolní 

hry. V únoru 2015 navštívila školní družinu Východočeská televize, která s dětmi natočila 

rozhovory do pořadu „Dětský parlament“.              

Žáci školní družiny se zapojili do výroby dárečků pro nastávající prvňáčky, sběru papíru, 

plastových a kovových víček pro Rebeku. 
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Zájmová činnost při ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč: 

Ve  školním  roce  201/ 201  pracovalo  přímo  ve  škole  celkem  10 zájmových kroužků  

pod vedením vedoucích  z  řad  pedagogických  pracovníků  škol i dalších subjektů. 

 

Název kroužku   Vedoucí  

Keramický        p.Březovjaková  DDM Alfa 

Angličtina pro 1. stupeň A. Dušková 

Anglická konverzace A. Stehnová 

Roztleskávačky     pí. Šarochová 

Judo      pí. Šarochová 

Gumičkování  Kroužky pro děti 

Keramika   Kroužky pro děti 

Hip-hop   Kroužky pro děti 

Zázraky přírody  pí. Šarochová 

Bonifantes    p. Míšek 

6.3  Přehled účasti žáků v soutěžích – škol. rok 2015/2015                                                                                       

Přírodovědná poznávací soutěž   DDM Delta Pardubice 

1. stupeň 

Okresní kolo 

Kategorie 3 ročník 

 N. Zavacká – 2. místo 

  Pa. Lejhancová – 3. místo 

Kategorie 4. ročník 

 J. Š míd – 9. místo 

Kategorie 5. ročník 

A. Greňová – 2. místo 

T. Víšková – 8. místo 
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2. stupeň 

Účast 12 žáků 

Žáci umístění do 10.místa byli odměněni věcnými cenami 

Nejlepší umístění:  Bejrová Eliška 9.A 3.místo 

    Vojtěchová Lucie 6.A 9.místo 

    Paclíková Michaela 7.A 14.místo 

    Vojtěchová Anna 8.A 17.místo 

 

Přespolní běh   areál: Trnová - Polabiny Pardubice 

Chlapci kategorie III (3km) - celkem 71 závodníků 

 25. Mlejnek Tomáš 7.b 14:37min 

  pořadí škol: 9. místo z 14 

Chlapci kategorie IV (3km) - celkem 63 závodníků 

   7. Vejvoda David 8.a 12:26min 

 10. Havlíček Robin 9.b 14:41min 

 pořadí škol: 8. místo z 14 škol 

Dívky kategorie IV (1,5km) - celkem 50 závodnic 

 12. Abbrentová Aneta 9.a 7:09min 

 14. Nováková Veronika 8.a 7:12min 

 pořadí škol: 4. místo z 12 škol 

Dívky kategorie III (1,5km) – celkem 62 závodnic 

   1. Dušková Linda 8.b 6:08min 

   pořadí škol: 9. místo z 13 

Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic 2014 

 Soutěž v běhu na 60m 
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Chlapci: kategorie 2000 

 Vejvoda David  8.A   3.místo 

Dívky: kategorie 2002 

 Šustrová Daniela 7.a   5.místo 

Štafety  4x60m: kategorie 2000 

  Kříž, Čech, Vejvoda, Havlíček:   2.místo  

  

Matematický klokan  

1. místo v rámci Pardubického kraje v kategoriích: 

 Cvrček - Šimon Kramer 2. A,  

Klokánek- David Nečesaný 5. B  

Benjamín - Petr Danielka 7. A 

 

Pythagoriáda 

Petr Danielka 7. A - 2. místo v okresním kole 7. roč.  

 

Šachy  

účast dětí z 2. A a 2. B na Olympiádě dětí a mládeže Pardubického kraje  

účast na 3 turnajích seriálu Chvaletická šachová Olympiáda  

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Okresní kolo – M. .Ladra 6.B      2. místo v kategorii 6.-7. roč. 
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7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce zaměřeno na  oblasti: 

moderní metody a formy práce ve vyučování a informatiku. 

Všichni učitelé základní školy se v přípravném týdnu zúčastnili těchto školení: 

Metody a formy aktivního učení 

Pokročilé dovednosti v práci s interaktivní tabulí 

V průběhu celého školního roku probíhaly vzdělávací aktivity projektu Tablety do 

škol. 

Učitelé prošli třemi moduly: 

1. Word a excel pro pokročilé uživatele 

2.  Ofice 365, cloudová úložiště  

3. Využití konvertibilního tabletu ve vyučování 

Vedení školy využívá bezplatné semináře České školní inspekce, tento rok to byl seminář 

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR. 
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8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 – 9. ročník ZŠ 

 

 

Přírodovědný přehled 
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Společenskovědní přehled 
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9  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Údaje o hospodaření Základní školy a mateřské školy 

Lázně Bohdaneč v roce 2014 

 
Výnosy 

 

 

Dotace pro ZŠ a MŠ na provoz              3 654 008,38 

Účelová dotace na platy       680 000,- 

Účelová dotace na plaveckou výuku  a školy  v přírodě     85 252,- 

Školné MŠ         295 309,11 

Dotace MŠMT              17 022 118,60 

Dar EOP Opatovice          65 000,- 

EU Tablety         371 790,- 

 

Celkem                22 173 478,09 Kč 

 

Náklady dotace na provoz 

               

Kancelářské potřeby          78 106,80 

Nábytek a zařízení        603 633,62 

Doplnění lékárny            5 588,80 

Drobný materiál ŠJ            4 843,- 

Údržbový materiál          24 743,- 

Čisticí prostředky          84 588,10 

Pracovní oděvy          14 228,- 

Spotřební materiál MŠ, hračky a pomůcky                246 281,10 

Vybavení dopr.hřiště          43 501,- 

Teplo                     883 257,- 

Elektřina         621 731,- 

Plyn              7 030,53 

Vodné          269 057,- 

Opravy a údržba                   359 199,77 

Telefon           35 324,45  

Poštovné                        6 203,- 

Odvoz odpadu           79 792,- 

Ostatní služby         205 520,04 

Bankovní poplatky          41 158- 

Závodní stravování – mzdy a odvody     129 175,- 

OON – dohoda  údržbář MŠ         24 000,- 

Pojištění           32 618,- 

Odvod za ZPS           73 649,- 

Odpisy            46 668,- 

Účelová dotace – platy       680 000,- 

Účelová dotace – plavecká výuka+škola v přírodě      85 252,- 

         __________________  

 

                                                                                                                 4 685 148,21 Kč                                                                                                                   
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Hospodářský výsledek                           0 

 

Doplňková činnost 

 

Výnosy DČ 

 

Výnosy z pronájmu a z kroužků      62 500,- Kč 

 

 

Náklady DČ 

 

Mzdové náklady                21 100,- Kč 

          

 

Hospodářský výsledek DČ                    0 

 

Celkem hospodářský výsledek                   0 

 

 

Rozpis zůstatků fondů k 31.12.2014: 

 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření              615 577,96 

Fond reprodukce majetku                 263 328- 

FKSP           39 864,- 
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10 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ   

VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

 

 

 V tomto školním roce pokračovala naše škola v zapojení  do projektu OPVK Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, reg. 

č.:CZ.1.07/1.1.00/44.0012 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

Cílem projektu je spolupráce  základních a středních škol v Pardubickém kraji a nabídka 

možnosti využití nejmodernějšího vybavení na Gymnáziu, Pardubice, Dašická, které je 

jedním z partnerů Pardubického kraje v projektu Podpory přírodovědného a technického 

vzdělávání na středních školách. 

Žáci základních škol by měli být tímto projektem motivováni ke studiu přírodovědných a 

technických předmětů na středních školách. Nejmodernější prostory a technika by měly 

ukázat žákům zajímavost a potřebnost těchto oborů. Cílem je tedy získávat více žáků pro 

studium na přírodovědných a technických VŠ. 

V rámci projektu připravilo Gymnázium Dašická pro naše žáky tyto akce: 

1.pololetí 

- praktické cvičení v parku u gymnázia z kartografie   2.10.  8.A 

- exkurze do KRNAPu      2.10.  9.A 

- laboratorní práce na gymnáziu z biologie a fyziky  17.10.  8.A 

                      7.11.  8.B 

2.pololetí 

- exkurze do jaderné elektrárny v Dukovanech   5.2.  9.A 

- laboratorní práce na gymnáziu z biologie a chemie  13.3  8.A 

- laboratorní cvičení na gymnáziu – kartografie v IT  23.4.  7.A 

- exkurze do vodní elektrárny v Hradci Králové „Hučák“ 14.5.  8.B 
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Laboratorní práce měření pH nápojů 

 

 

 
Příprava na kartografické cvičení 
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V rámci projektu OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Pardubickém kraji, reg. č.:CZ.1.07/1.1.00/44.0012 v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost.spolupracovala škola také  se SPŠE a VOŠ Pardubice. 

V rámci klíčové aktivity KA12 „Sdílení učeben/dílen/laboratoří střední školy pro povinnou 

výuku žáků základních škol zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání si žáci 

převážně devátého ročníku vyzkoušeli řadu zajímavých úkolů: stavbu blikače, sirény, rádia, 

programování i jednoduché úkoly z robotiky. Velmi zajímavý byl i kroužek robotiky pro žáky 

6. – 9. tříd. V rámci projektu se žáci 8. a 9. tříd seznámili s moderními provozy TPCA Kolín.  

Jedním z cílů projektu bylo zvýšit zájem žáků o studium technických oborů, což se v případě 

našich žáků podařilo. 

 

 
 
Žáci 9. A v elektrotechnické dílně. 

 
Projekt Tablety do škol 

 
 

Škola se zapojila do projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě 

digitálního vzdělávání“ který byl podpořen v rámci operačního programu Vzdělávání pro 
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konkurenceschopnost - Výzva č. 51.  Cílem projektu bylo zvýšení ICT kompetencí 

pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu 

jak v didaktice, tak i v běžné výuce. Do projektu se zapojili všichni vyučující z I. i II. Stupně. 

Součástí projektu byla i podpora profesního rozvoje učitelů pomocí mentorů a koučů. 

Pozitivním výsledkem projektu je vybavení vyučujících tablety a získání základních 

dovedností pro práci s nimi. Vlivem aktivní účasti školy na projektu došlo i k podstatnému 

dovybavení školy technologií pro WI-FI připojení. Za podpory projektu se podařilo 

implementovat do provozu školy i Office 365, a to pro pracovníky školy i žáky. Všechny tyto 

aktivity zlepšily výukové prostředí školy a to v souladu s dlouhodobým ICT plánem školy. 

Školení učitelů v rámci projektu 
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Soutěž o finanční dary EOP na podporu veřejně prospěšných projektů. 

Ve školním roce 2014/2015 se naše škola zúčastnila 4. ročníku soutěže o finanční dary 

EOP na podporu veřejně prospěšných projektů. Do soutěže bylo ve všech kategoriích, včetně 

té středoškolské, přihlášeno přes 120 projektů, mezi oceněnými subjekty byly pouze 3 školy. 

Finanční dar EOP je určený  na nákup sportovního náčiní – vybavení na korfbal. Budeme 

je využívat jak při výuce v hodinách tělesné výchovy, tak i na sportovních kurzech, které 

každoročně pořádáme pro žáky 6. a 8. tříd. 

Spolupráce s dalšími subjekty a organizacemi 

Ve  školním roce 2014 / 2015 naše škola při plnění vzdělávacích úkolů spolupracovala 

dále zejména s následujícími organizacemi : 

Magistrát  města  Pardubic – odbor sociálně právní ochrany dětí, Krajský  úřad  Pardubice 

– odbor školství,kultury a sportu, Pedagogicko  psychologická  poradna Pardubice, Úřad  

práce  Pardubice , Policie ČR , Městská  policie  Lázně Bohdaneč, Krajská  knihovna 

Pardubice, Východočeské  divadlo  Pardubice, Eko-centrum Paleta, NIDV Pardubice, CCV 

Pardubického kraje, DDM Štolbova , DDM  Delta , Krajské  muzeum  Pardubice, Krajská 

galerie a další.  

Rodiče vítáni 

Naším cílem je partnerský vztah s rodiči našich žáků, otevřená a vstřícná komunikace, 

která vytváří vztah vzájemné důvěry a spolupráce. Proto jsme se zapojili do projektu 

společnosti EDUin, která realizuje značku Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům. 

Pro získání certifikátu jsme splnili základní i volitelná kritéria. 

 

 

  

  

 

Pro školy 

Škola spolupracuje s portálem Pro školy, který poskytuje širokou nabídku on-line testů 

dostupných za jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Portál nabízí procvičování 

z českého i cizího jazyka, z matematiky, dále testy rozumových schopností, paměti, a kvízy. 
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Pro rodiče jsou dobrými pomocníky testy profesní orientace ,dopravní výchova i  cvičné testy 

z přijímacího řízení na střední školy. 

Portál je přínoem i v oblasti prevence rizik – nabízí např. testování klimatu třídy a školy, 

odhalení rizikových oblastí.  

Všichni žáci se mohou přihlásit ve škole i z domova a mohou tak možnosti portálu 

využívat i pro domácí přípravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Výroční zprávu zpracovali: 

 

 

     ………………………   ……………………….. 

  Mgr. Bc.Jan Ľuptovský   Mgr. Soňa Drvotová                                   

   ředitel      zástupkyně ředitele 

         

        Lázně Bohdaneč 30. září 2015  

 

Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne  29. září 2015. 

 


